
Esclarecer as vantagens e desvantagens na adesão do 

Recupera - III, e a possibilidade de quitar débitos com 

precatório. 

-Dívidas com sonegação podem ser quitadas?

-Multas e juros com anistia de até 10 anos de 

parcelamento? 

-Novo sistema cria cronograma de adesão.

-Quanto maior  o prazo de adesão, menor é o benefício 

-Pode quitar com precatórios? 

-Pode quitar com saldo acumulado do ICMS?

- Dívidas após dezembro/2013 podem ser quitadas?

- Antônio Sagrilo

Informações

cursos@multilex.com.br

ou ligue (61) 3044-5033

Temas

Público-Alvo

Profissionais ligados às áreas jurídica, 
contábil, fiscal, tributária e áreas afins que 
queiram entender a nova regra tributária.  

09h às 11h

Horário:

R$ 309,99 - Não Cliente

R$ 109,99 - Cliente PRIME MULTI-LEX 

Investimento

Regras Para Participar do Evento 

Local e Endereço

Auditório da COSTENARO & OLIVEIRA
(SCS QD. 04, ED. MINEIRO, SL 301, 3º ANDAR)

Brasília - DF 

1° A inscrição somente será processada mediante a confirmação do depósito bancário. A Nota Fiscal será entregue no dia do evento. Dados 

para depósito: (conta-corrente: 0172-2, operação: 003, agência: 3310 - Caixa Econômica Federal/Costenaro & Oliveira Advocacia Empresarial).

2° Em razão do quorum mínimo necessário de (10 participantes) para a realização de nossos eventos, reservamo-nos o direito de reprogramá-los ou 
suspendê-los. No caso de suspensão do evento, caso o valor do investimento já tenha sido pago, o valor será devolvido por meio de depósito em conta-
corrente, descontados os encargos e tributos da operação.

3° O inscrito que não comparecer ao evento não será reembolsado pelo valor do investimento, exceto se providenciar o cancelamento de sua 
inscrição em até três dias úteis antes da data do primeiro dia do evento, sendo considerado cancelamento o pedido enviado por escrito ao promotor do 
evento.

4° (*) o preço é individual para cada dia de evento.

5º Não será fornecido Certificado. Se solicitada, será encaminhada apenas Declaração de Comparecimento. 

Palestrante

Dia do Evento*

02 agosto 
(Sábado)

Objetivo

icms: Oportunidade DE QUITAR DÉBITOS COM  PRECATÓRIO OU 99% DE ANISTIA DOS JUROS

df - rECUPERA - IIIdf - rECUPERA - III

PALESTRA
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